


SISUKORD

• Väikelaps ja kõne
• Sõnad räägivad
• Ümbritse laps… 
• Sõnad ja teod tasakaalu
• Huumor ja naljatlemine
• Arenda oma kuulamisoskust
• Laps õpib rääkimise viisi kodus
• Sobiv ja sobimatu keelekasutus
• Hea vestlus nõuab aega



Perekonnas peaks kasutama omavahelises suhtlemises palju häid ja 
ülesehitavaid sõnu. 

Turvalises keskkonnas on lapsel oma tunnetest ja mõtetest lihtne rääkida. 
Täiskasvanu väljakutse on peatuda ja kuulata, mis lapsel on öelda.



VÄIKEAPS JA KÕNE

• Laps mõistab palju rohkem, kui ise rääkida oskab
• Laps otsib oma vanematega häälitsedes kontakti
• Laps väljendab rääkides oma vajadusi
• Laps otsib küsides teadmisi

Ema ja isa võiksid beebiga palju 
rääkida: vestle, lobise tühjast-
tähjast, räägi sellest, mis 
parasjagu käsil



SÕNAD RÄÄGIVAD…

• Mida vanem mõtleb iseendast
• Mida vanem mõtleb oma lapsest
• Mida vanem mõtleb teistest inimestest 
• Mida vanem mõtleb elust 



»SUU RÄÄGIB SELLEST, MILLEST ON 
TULVIL TA SÜDA»



Kyllä-alue eli velvollisuudet

Ei-alue eli kiellot

ÜMBRITSE LAPS…

• Hella kõnega
• Imetlevate ja kiitvate sõnadega
• Küsimuste ja huviga
• Peatumise ja vestlusega
• Sellise kõnega, millest laps saab võtta eeskuju, kui sa:

– väljendad oma tundeid
– sead piire 
– käsitled konflikte

• Ütle lapsele, et armastad teda
• Häid sõnu võid öelda ka oma tunnetest sõltumatult



SÕNAD JA TEOD TASAKAALU

• Pelgalt ilusatest sõnadest ei piisa
• Sõnad ja teod peavad kõnelema 
sama ”keelt”

Ta kõigest ütleb 
seda, kuigi 

tegelikult ei mõtle 
sellega midagi



ARUTELUKÜSIMUS

• Kuidas oled oma sõnadega lapse arvamust iseendast üles ehitanud?



HUUMOR JA NALJATLEMINE

• Perekonnas tekib tihti siseringi huumor
• Soe huumor ja naljatlemine teevad peresuhetele head
• Laste suust kuuleb tihti just parimaid jutte
• Situatsioonikoomika sünnib vabas ja turvalises õhkkonnas
• Huumor aitab sageli rasketest olukordadest üle saada
• Naljatlemine ja huumor ei ole alati ülesehitavad



ARENDA OMA KUULAMISOSKUST

Arenda kuulajana neid külgi:
• Tegevuse katkestamine
• Silma vaatamine
• Oma suu kinni pidamine
• Kuuldu ”tagasi 
peegeldamine”
• Rahulik ligiolu 

Väldi neid kuulamist takistavaid 
asju:
• Teise katkestamine ja teisega 
samaaegne rääkimine 
• Tõlgendamine
• Nõu andmine
• Lõputu küsimine
• Lapse tagant kiirustamine



LAPS ÕPIB RÄÄKIMISE VIISI KODUS

• Kuidas kodus lapsega räägitakse?
• Kuidas täiskasvanud omavahel räägivad?
• Viisakas rääkimise viis on nakkav

Ema, ma 
joonistasin sulle 

pildi. 
Oi aitäh! 

Kui kaunis. 
Sa tegid mu 

väga rõõmsaks!

Tõin sulle 
natuke 

külakosti. Aitäh, vanaisa! 
Sa oled super!



SOBIV JA SOBIMATU KEELEKASUTUS

• Juhenda last selles, milline on sobilik keelekasutus
– Sekku kohe, kui laps kasutab sobimatuid sõnu 
– Sekku, kui laps narrib teisi või ütleb kellelegi pahasti

• Ole ise eeskujuks selles, milliseid sõnu ootad, et laps kasutaks
• Kui sinu enda suust mõni sobimatu sõna lipsab, väljenda lapsele, et 
see ei olnud viisakas ega hea



ARUTELUKÜSIMUS

• Milliste sõnade kasutamise puhul lapse kõnes oled hiljuti 
sekkunud?



HEA VESTLUS NÕUAB AEGA

• Argipäeva asjade jagamiseks üksteisega vajame aega
• Kui vanem peatub kuulama lapse päeva tegemistest, saab laps 
signaali, et ta on vanemale oluline 
• Pidev kiirustamine ja ajapuudus on hea vestluse vaenlased 



KODUNE ÜLESANNE

• Õppige märkama head:
– iga pereliige saab rääkida ühe toreda asja, mis päeva 

jooksul on juhtunud
– igaüks saab rääkida ühe hea asja mõnest pereliikmest 



Jumal, anna meie kodus sündida 
õhkkond, kus kõigil oleks lihtne oma 
tunnetest ja mõtetest rääkida.

Anna mulle kuulav süda ja keel, mis 
räägiks julgustavaid ja ülesehitavaid 
sõnu.
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